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Dagsorden 
Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune 

 
Der afholdes møde den 10. december 2009 kl. 15.30 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. 
 
Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
2) Oplæg til konference om mainstreaming 
3) Ligestillingsudvalgets mødereferater 
4) Eventuelt 

 
Deltagere: Jane Hvas, Poul Veje Pedersen, Bente Pedersen, Elisabeth Andersen, Svend 
Åge Fog, Gunhild Bach Nielsen, Morten Klessen 
 
Afbud: Michael Stilling, Peter Laursen, Ellen Larsen 
 
Sekretær: Mette Ankjær 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden 
 
Referat: 
Godkendt 
 
2) Oplæg til konference om mainstreaming
Baggrund: 
På udvalgsmødet den 30.09.2009 gav Ligestillingsudvalget udtryk for, at der skal iværksæt-
tes et initiativ, der kan oplyse om og skabe opmærksomhed på emnet og lovens krav om 
kønsmainstreaming. Det besluttedes at afholde en form for konference for ledere i kommu-
nen (hvilket også indgår som et punkt i Ligestillingsudvalgets handlingsplan for 2009). Ud-
gangspunktet skal være, at lederne skal gå fra arrangementet med en ide om, hvad 
kønsmainstreaming drejer sig om – belyst både teoretisk og med helt konkrete kommunale 
eksempler fra forskellige serviceområder - og med en klar opfattelse af ”what’s in it for me”. 
 
Udvalget gav endvidere udtryk for, at der rundt i organisationen forefindes aktiviteter, som er 
kønsmainstreamede og/eller ligestillingsvurderede – uden at ”ejerne” til aktiviteterne nød-
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vendigvis er klar over det. Ligestillingsudvalget fandt, at der kunne overrækkes en ligestil-
lingspris på konferencen. 
Det besluttedes, at der skal arbejdes videre med ideen om en konference og præsenteres et 
oplæg på udvalgets møde den 10.12.2009. 
 
Der er på denne baggrund udarbejdet følgende forslag til form og programindhold til konfe-
rencen. 
 
Fysisk ramme: 
Sport og Kulturcenter Brovst. 
 
Tidsramme: 
Ca. 3 timer i forbindelse med et fælles ledermøde 
 
Deltagere: 
Konferencen henvender sig til ledere i kommunen med deltagelse af Ligestillingsudvalgets 
medlemmer. For at styrke og fundere kendskabet til mainstreaming bedes Udvalget drøfte, 
hvorvidt målgruppen bør udvides til også at omfatte den nye kommunalbestyrelse. 
 
Udbytte: 
Mainstreaming betyder at indtænke ligestilling i al politik og planlægning, således at ansvaret 
for at tage ligestillingsmæssige hensyn lægges ud til dem, der arbejder med politisk udform-
ning, planlægning og administration. Mainstreaming er lovpligtig. 
 
Konferencen skal dermed bidrage til at skabe fokus og understøtte arbejdet med mainstrea-
ming. Gennem diverse workshops bliver der rig lejlighed til at få inspiration og fælles forstå-
else af ligestillingsudfordringen for den kommunale organisation. Herunder konkret viden om 
hvad mainstreaming betyder for de enkelte serviceområder. 
 
Form: 

1. Fælles intro i hallen 
2. Afvikling af workshops 
3. Fælles afslutning i hallen 

 
Der afholdes fire workshops spændende fra forskningsbaseret analyse til konkrete eksem-
pler på implementeret mainstreaming på udvalgte serviceområder. 
 
Hver workshop har en varighed af 50 minutter og vil indeholde et oplæg med efterfølgende 
mulighed for spørgsmål og debat. 
 
Samtlige deltagere skal medvirke i to workshops. Pladserne i hver enkelt workshop besættes 
efter ”først til mølle princippet”. 
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FORSLAG TIL PROGRAM: (forslaget bliver på mødet udleveret i skemaform) 
 
Fælles intro i hallen 
Visioner og håb omkring konferencens betydning for arbejdet med kønsmainstreaming i 
kommunen. Velkomst ved Henrik Hartmann Jensen og Jane Hvas. 
 
Den lovgivningsmæssige ramme og udfordringen for kommunen. Ligestillingsministe-
riet ved Ligestillingsafdelingen. 
Ligestillingsloven siger det ganske klart: Alle offentlige myndigheder skal arbejde for ligestil-
ling og indarbejde ligestilling mellem mænd og kvinder i al planlægning og forvaltning. Men i 
det kort formulerede krav ligger et langt sejt arbejde med at udvikle nye redskaber og meto-
der i ligestillingsarbejdet. Nye aktører, der ikke tidligere har arbejdet med ligestilling, skal nu 
professionelt og synligt integrere en køns- og ligestillingsvinkel i deres arbejde. 
 
Mainstreaming som strategi tjener et dobbelt formål, nemlig at fremme ligestilling inden for 
de enkelte kerneområder og at medvirke til en bedre kvalitet i de offentlige ydelser til borger-
ne. 
 
Alle ministerier deltager i mainstreamingarbejdet, hvor topchefer koordinerer arbejdet i en 
styregruppe og et netværk står for konkrete projekter og uddannelse i den nye strategi. Der 
ligger nu en stor udfordring i at udbrede erfaringerne og strategien i kommunerne. 
 
Forslag til mulige workshops: 
 
Workshop A 
Hvordan implementeres mainstreaming tankegange og værktøjerne i den kommunale 
organisation.  
I Århus Kommune har man bl.a. arbejdet med at mainstreame byrådsindstillinger vedr. poli-
tikker og principielle forhold, ikke kun i forhold til køn, men alle ligestillingsgrupper. Det vil si-
ge, at det i byrådsindstillinger om politikker eller principielle forhold skal vurderes, om den 
pågældende byrådsindstilling har ligestillingsmæssige konsekvenser, på lige fod med øko-
nomiske konsekvenser mm. 
 
Workshop B 
Vejledning af unge kontanthjælpsmodtagere  
Med projekt ”Kønsblind vejledning” ønskede Projekthuset i Århus at sætte fokus på, hvordan 
køn spiller ind i deres uddannelses- og erhvervsvejledning af kommunens unge kontant-
hjælpsmodtagere.  
 
Analysen viste, at vejledning på ingen måde er et kønsneutralt område. Ofte er vejlederne 
ikke bevidste om, de vejleder de unge ud fra bestemte forestillinger om køn. Projektet kon-
kluderer, at flere vejledere har ændret deres holdninger til køn, mens forløbet har stået på. 
Flere af dem udtrykker direkte, at det at få ligestilling sat i fokus, har fået dem til at gøre sig 
nogle nye overvejelser. En gennemgående kommentar fra flere vejledere var, at de umiddel-
bart havde tænkt, at ligestilling var et overstået kapitel, men at de i løbet af projektets forløb 
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har fået øjnene op – ikke bare for egne fordomme, men også for det nyttige i at tænke utradi-
tionelt og dermed udvide de unges muligheder for uddannelse og ansættelse 
 
Workshop C 
Mainstreamingsprojekt i Århus Kommunes Ungdomsskole 
En undersøgelse af kønsfordelingen blandt brugerne i fire afdelinger af Århus Ungdomsskole 
viste en markant skævhed i tre af dem. Fælles for afdelingerne med en skæv kønsfordeling 
er, at deres hold primært henvender sig til det ene køn. Undersøgelsen er udarbejdet i sam-
arbejde mellem Personaleafdelingen i Århus Kommune og Århus Ungdomsskole.  
 
Ungdomsskolen har ikke tidligere set det som et problem, at nogle afdelinger hovedsageligt 
henvender sig til enten det ene eller det andet køn. Der er nemlig frit valg for brugerne på 
tværs af skoledistrikterne. De unge kan selv vælge afdeling og tilmelde sig hold i flere for-
skellige afdelinger. En række interviews med de unge viste imidlertid, at mobiliteten mellem 
afdelingerne er meget lille. Størstedelen af interviewpersonerne lægger stor vægt på, at de 
ikke har lang transporttid til ungdomsskolen. Derudover er mange af de unge ikke klar over, 
at de frit kan vælge mellem afdelingerne. Da mange af brugerne ikke er særlige villige til at 
tilmelde sig hold i andre afdelinger pga. den længere transporttid, eller ikke er klar over, at 
det er en mulighed, bliver det således et problem, når de enkelte afdelinger primært henven-
der sig til det ene køn. Undersøgelsen anbefaler derfor, at de forskellige afdelinger tager 
højde for at tilgodese hele ungdomsskolens målgruppe, når de planlægger næste sæsons 
fagudbud. 
 
Workshop D 
Flere roller til piger og drenge 
DPU, Jette Koefod 
Selvom der ikke står meget om køn i daginstitutionernes læreplaner, betyder det ikke, at køn 
er uden betydning. En undersøgelse viser, at køn er enormt vigtigt i daginstitutionerne, og at 
man organiserer legen og det pædagogiske arbejde efter køn. Problemet er, at man ikke er 
opmærksom på det og ikke reflekterer over det. Man forventer, at der er en overensstem-
melse mellem kropstegn (pige/dreng) og social adfærd, og det er problematisk i den for-
stand, at forventningerne reproducerer nogle meget stramme kønskategorier – og at de re-
produceres uden, at man sætter spørgsmålstegn ved det. Problemet er, at de stramme kate-
gorier betyder, at kun nogle børn anerkendes. 
 
Workshop E 
Mainstreaming af boligpolitik 
Hillerød Kommune har integreret data om køn i arbejdet med kommunens planstrategi på 
boligområdet. Resultatet er en ligebehandlingsvurdering af boligområdet, som skal sikre et 
alsidigt udbud af boliger, der skal understøtte udviklingen mod ”lige” muligheder for at få en 
bolig for alle borgere.  
 
Resultatet af revisionen af planstrategien blev en ligebehandlingsvurdering af boligområdet, 
der blandt andet retter fokus mod boligbehovet blandt ressourcesvage grupper som ældre og 
handicappede. Kønsaspektet satte fokus på at udbuddet af ejer/lejer-boliger har betydning 
for forskellige gruppers bomuligheder. Enlige og specielt enlige kvinder med børn er en 
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gruppe med begrænsede økonomiske ressourcer, og derfor begrænsede bomuligheder. 
Vurderingen er integreret i oplægget til kommunens planstrategi. 
 
Workshop F 
Flere mænd i trænings- og aktivitetscentret 
I Hundested Kommune opdagede man, at kun kvinder meldte sig til trænings- og aktivitets-
centret på ældreområdet. Dels blev det opfattet som en ”dameting” blandt ældre, dels er der 
flere ældre kvinder end mænd. I den forbindelse oprettede man i Hundested Kommune en 
mandegruppe, som henvendte sig målrettet til mænd gennem træningsaktiviteter der i større 
grad interesserer ældre mænd. 
 
Mandegruppen har fået flere ældre mænd i trænings- og aktivitetscentret, og er blevet gjort 
til et permanent tiltag.  
 
Workshop G 
Mandehjørnet på Løgstør bibliotek 
I slutningen af 2004 startede Løgstør Bibliotek et projekt, der skulle få flere mænd i den er-
hvervsaktive alder til at benytte sig af bibliotekets tilbud. Det resulterede i et særligt Mande-
hjørne på biblioteket, en foredragsrække med ølsmagning, samt en mini-filial af biblioteket 
på en af kommunens store virksomheder. 

Biblioteket oplever, at den har øget målgruppens kendskab til bibliotekets tilbud. Alt i alt har 
biblioteket konkluderet, at det ønsker at fortsætte med ”Mandehjørnet” ud over projektperio-
den – både på biblioteket og på en række af kommunens virksomheder. 

Ligestillingsudvalget bedes drøfte oplægget samt prioritere forslagene til workshops. 

Referat: 
Udvalget roste oplægget til konferencen om kønsmainstreaming. Deltagerkredsen blev drøf-
tet, og udvalget gav udtryk for, at også kommunalbestyrelsesmedlemmer, hoved-MED og til-
lidsrepræsentanter bør inviteres (udover direktører, chefer og ledere). 

Ud fra en intention om, at flest mulige deltagere på konferencen skal føle, at ”her er noget for 
mig”, blev workshopperne prioriteret som følger: 

1. prioritet: Workshop A - Hvordan implementeres mainstreaming tankegange og værktøjer-
ne i den kommunale organisation 
2. prioritet: Workshop D - Flere roller til piger og drenge 
3. prioritet: Workshop F - Flere mænd i trænings- og aktivitetscentret 
4. prioritet: Workshop E - Mainstreaming af boligpolitik 
5. prioritet: Workshop B - Vejledning af unge kontanthjælpsmodtagere  
6. prioritet: Workshop G - Mandehjørnet på Løgstør bibliotek 
 
Mette og Poul sender forslaget til workshoppen til behandling i direktionen i januar 2010, in-
den der tages kontakt til oplægsholdere. 
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3) Ligestillingsudvalgets mødereferater 
Et af ligestillingsudvalgets medlemmer har anmodet sekretariatet om at offentliggøre refera-
ter fra udvalgets møder på www.jammerbugt.dk.  

Ligestillingsudvalget bedes drøfte, om det er ønskeligt / hensigtsmæssigt, at referaterne of-
fentliggøres på kommunens hjemmeside – og hvis det er, om det skal ske med ”tilbagevir-
kende kraft”. 

Alternativt vil referaterne kunne lægges på TRYK (intra-/ekstranettet), som kun kommunens 
ansatte har adgang til. 

Referat: 
Udvalget besluttede, at referaterne skal offentliggøres på www.jammerbugt.dk, hvor de er til-
gængelige for alle, og dermed også for private aktører, som evt. vil kunne finde inspiration i 
dem. Referaterne vil blive lagt ud ”med tilbagevirkende kraft”. 

5) Eventuelt 

Referat: 
Gunhild og Morten benyttede lejligheden til at takke for samarbejdet i udvalget. Fra 2010-
2013 er de politiske repræsentanter i udvalget Inge Pedersen (S) og Søren Brinch (K). 

Fra MED-udvalgene skal der også udpeges nye medlemmer. 


